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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (39) العراقية الحافظ شرح ألفي
 )كتابة الحديث وضبطه(

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
 أن يكون في الدورات الصيفية، لكنه قدم استعجالً  المعتادى غير موعده المعتاد، كان فيستأنف درس األلفية عل

انتهت يعني  ،بأن المادة متعلقة بهذا الفن، علوم الحديث اإلنهاء الكتاب؛ ألهميته، وحاجة طالب العلم إليه، علمً 
يها في هذا العلم والقواعد التي يعتمد عل ،، ولم يبق إل ُملح هذا العلم ومكمالته، أما أصوله التي يبنى عليهااتقريبً 

ل فأصول الرواية انتهت، يعني  فالغالب أنه انتهى، يعني ما بقي إل كما يعبر عنه أهل العلم بالملح المكملة، وا 
إن شاء -يشرح  مما وغيره ،فرغنا منه، وبقي اآلن ما يتعلق بالتدوين والضبطما يحصل به التصحيح والتضعيف 

 أخرى مماثلة لنستطيع بذلك إكمال الكتاب.ى فترة ولعلنا نحتاج إل ،في هذه الفترة -هللا
 سم.

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 .تعالى: كتابة الحديث وضبِطه -رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 
 وضبُطه.

 أحسن هللا إليك.
 :كتابة الحديث وضبُطه
 واختلف الصحاب.

طف على المتضايفين يورث مثل هذا الخطأ الذي يورث مثل هذا، العيعني هذا بالنسبة للعطف على المتضايفين 
وقع فيه الشيخ؛ ألن الواو كما تعلمون عاطفة، والمعطوف هل هو تابع للمضاف فيرفع، أو تابع للمضاف إليه 
نما المعنى والسياق هو الذي يحدد، ومثله جميع التوابع، فإذا  فيجر؟ وليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذا، وا 

ل المضاف إليه؟ أليهما؟  ال يستطيع فقلت: مررت بغالم زيد الفاضل، هذا إشكال، الفاضل نعت للمضاف وا 
ر بالحرف، لكن السياق هو الذي يحدد، فإذا أحد أن يجزم، ل سيما وأنه موافق للجزأين في اإلعراب، فزيد مجرو 

ن كان الحديث والسياق لغالمه فالتابع له، وهنا كتابة الحديث إذا قلنا  كان الحديث عن زيد فالوصف له، وا 



 
 

 3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ذا قلنا:  وضبِطه، العطف على نية تكرار العامل، يعني ل بد أن يكون المعنى كتابة الحديث وكتابة ضبطه، وا 
 نعم.فالمقصود كتابة الحديث وضبط الحديث،  كتابة الحديث وضبُطه

 كتابة الحديث وضبطه
 ألتبفففففففففففا اواختلفففففففففففف الصفففففففففففحاب و 
 هم بففففففففالج معلففففففففى الجففففففففوا  بعففففففففد  

 عجففففففففام مففففففففا يسففففففففتعجمإوينبغففففففففي 
 وقيفففففففففففا: كلفففففففففففه لفففففففففففذ  ابتفففففففففففدا 

 فففي األصففا وفففي الهففام  مفف  وليففك
 قيق إالدويكففففففففففففففره الخفففففففففففففف  الفففففففففففففف
 كمففففففففا وشففففففففره التعليففففففففق والمشففففففففق

  ويفففففففنم  المهمفففففففا ال الحفففففففا أسففففففففال
 أقففففففففففففففففوال قففففففففففففففففه قالمففففففففففففففففةفو  أو

 وبعضفففففففهم يخففففففف  ففففففففو  المهمفففففففا
ن أتففففففففففففففى برمفففففففففففففف  راو ميفففففففففففففف ا  وا 

 وارتضففففففى وتنبغففففففي الففففففدار  فصففففففاًل 
 وكرهففففففوا فصففففففا مضففففففا  اسففففففم هللا
 واكتففففففففففففب لنففففففففففففا  هللا والتسففففففففففففليما
ن يكففففن أسففففم  فففففي األصففففا وقففففد  وا 

 ةبالروايفففففففففففففففففف وعلففففففففففففففففففه قيففففففففففففففففففد
 والعنبففففففر  وابففففففن المففففففديني بيضففففففا
 واجتنففففففففب الرمفففففففف  لهففففففففا والحففففففففذفا

 

 جمففففففففا فففففففففي كتبففففففففة الحففففففففديث واإل 
 لمولففففففه: اكتبففففففوا وكتففففففب السفففففففهمي
 وشففففففكا مففففففا يشففففففكا ال مففففففا يفهففففففم

 أكففففففففففففففدوا ملتففففففففففففففب  األسففففففففففففففما و 
 تمطعيففففففففه الحففففففففرو  فهففففففففو أنففففففففف 

فففففففففففف  ال فففففففففففففاللضففففففففففففيق ر  أو لرح 
 شفففففففففر المفففففففففرا   إذا مفففففففففا هفففففففففذرما
 أو كتفففففب ذاك الحفففففر  تحففففف  مفففففلال

 قففففالوا اوالففففبعط نمفففف  السففففين صفففففً 
 وبعضففففففهم كففففففالهم  تحفففففف  يجعففففففا
 مففففففففففففراده واختيففففففففففففر أن ال يرمفففففففففففف ا

 الخطيففففففب حتففففففى يعرضففففففا إغفالهففففففا
 منفففففه بسفففففطر إن ينفففففا  مفففففا تفففففاله
 مففففففففف  الصفففففففففال  للنبفففففففففي تع يمفففففففففا
 خولففففف ففففففي سففففم  الصفففففال  أحمفففففد

 ةكمففففففففا رووا حكايفففففففف هطففففففففمفففففففف  نم
 عجفففففففففال وعفففففففففادا عوضفففففففففالهفففففففففا إل

 تكففففففففى امنهفففففففا صفففففففال  أو سفففففففالمً 
 

 ين.، وأصحابه أجمعوعلى آله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 يعني تدوين الحديث. "كتابة الحديث وضبطه"الناظم الحافظ العراقي:  -تعالى رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 
عليه -، والنبي ، "أمة أمية"ول نحسب(( ،))أمة أمية، ل نكتب: -عليه الصالة والسالم-العرب كما قال النبي 

لمكتوب، لكن معولهم على الحفظ، وهذا هو األصل في أمي، ل يقرأ ول يكتب، ل يقرأ ا -الصالة والسالم
الرواية، كما تقدم في الطريق األول من طرق التحمل، الذي هو السماع من لفظ الشيخ، هذا هو األصل، ودرج 

وتميزوا بالحفظ، فكانوا يحفظون الكالم الطويل الذي يشتمل على ذلك العرب في جاهليتهم، وفي أول اإلسالم، 
كثير، كثير منهم يحفظ من مرة، وحفظ ابن عباس قصيدة الأو ثالث ب ،أو مرتين ،فاظ من مرةعلى غريب األل

ب كان اعتمادهم على الحفظ، وهكذا، من يعتمد على عمر بن أبي ربيعة خمسة وسبعين بيت من مرة، والعر 
ويتذكرها  ،ورهشيء يضبطه ويتقنه، وكان الناس إلى وقت قريب معولهم على الحفظ، كثير من العامة يضبط أم
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ول يفوته شيء، ول يفوتهم شيء، والذي يعتمد على  ،وغيرهما من األعمال دون كتابه ،في أمور تجارته وزراعته
الحفظ تجد حتى من العامة يحفظ األرقام، ويحفظ األسماء، ويحفظ ما يتعلق بأمور دنياه، لكن لما اعتمد الناس 

كما في حديث أبي سعيد عند  ،لنهي عن الكتابة في أول األمرضعف الحفظ، ومن أجل ذلك جاء اعلى الكتابة 
القرآن غير  اسوى القرآن، ومن كتب شيئً  ا))ل تكتبوا عني شيئً : -عليه الصالة والسالم-مسلم وغيره، من قوله 

كل هذا محافظة على هذه الغريزة، غريزة الحفظ، والصفة الثابتة التي تسمى ملكة، أن يفرق بين  فليمحه((
فات والملكات، بأن الملكة هي الصفة الثابتة الراسخة، هذه ملكة، ملكة الحفظ، والناس متفاوتون فيها، تجد الص
 .اأحفظ من عمرو، والعكس أحيانً  ازيدً 

وقد تنقص؛  ،اددالناس يتفاوتون في هذه الحافظة، واإلنسان في مراحل عمره تتفاوت عنده هذه الحافظة، قد تز 
والزيادة بالمعاناة، فقد يكون اإلنسان في أول أمره ضعيف في  ،ثابت، وتقبل التنمية ألنها ملكة أصلها غريزي 

وتنشط عنده هذه الملكة، كما أن الصفات  ،اد عندهدويكثر منه فتز  ،الملكة الغريزية األصلية، ثم يعاني الحفظ
هو مكتسب، تنمو هذه الملكة  ما هو غريزي، ومنها ما كذلك، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، وغيرها، يعني منها

مال، تضعف باإلهمال، وهذا واقع، في مراحل العمر ل شك أن الصغر مع بالتنمية والمعاناة، وقد تضعف باإله
كالنقش في الحجر في ولذا يقولون: التعلم في الصغر  ؛فراغ البال عن المشاغل في الغالب أقوى في الحفظ

ي هي مرحلة الصبا تالمرحلة يعين على الحفظ، فالمرحلة األولى الالغالب؛ ألن الفهم وهو مرحلة تلي هذه 
يعني في المرحلة  ،ومر بغيرنا ،ولو لم يفهم، يفهم فيما بعد، وهذا مر بنا ،والطفولة ينبغي أن تستغل بالحفظ

ندرس لكن عرفناها فيما بعد، وكذلك في المرحلة المتوسطة، كنا  معناها؟ ماحفظنا أشياء ما ندري  البتدائية
وفهمناها فيما بعد، هذا ل يضر، يعني الدعوات التي  ،المتون كاأللغاز، ومع ذلك في النهاية صارت موجودة

تدعو إلى أن الطفل ل يعلم إل ما يفهم، هذه ليست بصحيحة، هذا تضييع لعمره من غير فائدة؛ ألن الفهم عنده 
ن، ورأينا فلتات يعني يأتي صبي في الخامسة في ضعيف، فانتظار الفهم بالحفظ هذا تضييع للوقت، ونسمع اآل

ول تكتب،  ،السادسة يحفظ، يعني صبية في الرابعة سمعنا منها سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، حفظ، ل تقرأ
هذا السن ينبغي أن يستغل بالحفظ، إذا تقدمت به السن ل شك أن  ما تعرف الحروف، لكن لقنت فتلقنت، فمثل

واستغل الحفظ مع الفهم اجتمع عنده أركان التحصيل، مع النية الصالحة،  ،ت مشاغلهه، فإذا قل  الفهم يقوى عند
ومجتمعه بتكاليف ل شك أنها  ،ويكلف من قبل أهله ،تناط به أعمال ،ثم بعد ذلك تأتي العوارض والعوائق، يتزوج

 مشغولً  وجد محاّل فتمكن، لكنه اآلن  ،اخاويً  ا: العلم وجد قلبً تعوقه، تضعف عنده الحفظ لوجود المعارض، أوًل 
بأمور أخرى، وحينئٍذ يضعف، يضعف في هذا السن لوجود المعارض، وأما الضعف المالحظ فيكون في 

 إذا بدأت القوى كلها تضعف.المراحل األخيرة من العمر، 
أو  ،أو كهاًل  ،اشابّ  أو ،االماوردي يرى أن الحفظ ل يزيد ول ينقص، الشخص حافظته واحدة سواًء كان صبيّ 

الدنيا والدين، لكن الواقع يرده،  ه، أشار إلى هذا في أدب، على وتيرة واحدة، وهذا الكالم الواقع يرد  ..، مااشيخً 
نما هو لوجود المعارض، نعم وجود المعارض مؤثر،  هو يقول: إن الضعف ليس بسبب ضعف الحافظة، وا 

البصر يضعف، القوى كلها تضعف، العقل يضعف، يعني  ،يضعف والحافظة كغيرها، الحافظة كغيرها، السمع
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وبدأ يرد إلى أرذل العمر إلى أن يفقد كل شيء، ل، الماوردي يقول: ل،  ،إذا تعدى مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة
هو على وتيرة واحدة إلى آخر عمره، إل من أصيب بآفة أذهبت عقله، هذا ليس الحديث عنه، وهذا ل يمكن أن 

 ول غيره. ،خالف فيه ل ماورديي
 :على كل حال على اإلنسان أن يحرص على الحفظ، فالحفظ هو العلم في الحقيقة، يعني

 ليييييييييييس العلييييييييييم مييييييييييا حييييييييييوى القمطييييييييييرُ 
 

 بييييييييييييل العلييييييييييييم مييييييييييييا حييييييييييييواه الصييييييييييييدر 
 

ريبة القمطر الدواليب التي تحفظ فيها الكتب، يعني العتماد على الكتب، هذا ليس بعلم، نعم هو علم بالقوة الق
ذا أراد أن يحدث ما  من الفعل ل بالفعل، بمعنى أن اإلنسان لو ابتعد عن كتبه صار إذا سئل ما أجاب، وا 

العتماد على الكتابة ومعوله على الكتب، فعلى اإلنسان أن يكون معوله على الحفظ،  ،استطاع، إذا كان عمدته
ن النهي : إكما قال أهل العلم اب هذا، وأيًض أضعف الحفظ، وقلنا: إن النهي في أول األمر بسب ل شك أنها

خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن، خشية أن تضعف الحافظة لالعتماد على الكتابة، أو خشية أن يلتبس الحديث 
وبعد أن كان الناس معولهم على بالقرآن، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، واستقر اإلجماع على جواز الكتابة، 

م تسعفهم؛ لعتمادهم عليها، اعتمد كثير منهم على الكتابة، فالنتيجة أن الحافظة والحافظة عنده ،الحفظ
ضعفت، يعني اإلنسان الذي يعتمد في حفظ األرقام على ذاكرته يستحضر هذه األرقام متى شاء، لكن من دون 

الحفظ مهم في ما يستطيع؛ ألن القصد إلى الرقم في مذكرته، لو قيل له بعد دقيقة: أعد الرقم، ما استطاع، 
وفي النهاية إذا قيل  ،في رمضان امن الناس يسمع دعاء القنوت يردد مرارً  اولذلك تجد كثيرً  ؛الحفظ، القصد إليه

في صالة الجمعة يسمع من الخطيب كلمات تكرر في كل خطبة، لكنه  له: أعد، ما أعاد، تسمع المصلي مثاًل 
ل شك أنه يهتم به، فيثبت عنده، وبعد ذلك استقر  لم يقصد حفظها، ما قصد الحفظ، لكن لو قصد الحفظ

اإلجماع على جواز الكتابة، والنتيجة ما سمعتم، يعني كان الصدر األول يتميزون بالحفظ، وفيهم األئمة الحفاظ 
فضعفت الحافظة، والكتاب أحد نوعي الضبط،  ،وأجمعوا عليها ،الكبار، ثم بعد ذلك تتابع الناس على الكتابة

والرواية منه صحيحة، لكن اإلنسان الذي يعتمد على كتابه إن ابتعد عنه ما استطاع  ،عند أهل العلم وهو معتمد
أو شيء ضعف  ،أو تعدى عليه أحد بتغيير ،أو احترق اختلط، إن حرف كتابه ،أن يستحضر، إن تلف كتابه
 في روايته بسبب هذا التغيير.

أواخر الحادي عشر، جاءت الطباعة، يعني في القرن  وأ ،استمر الناس على الكتابة إلى القرن الثاني عشر
الحادي عشر جاءت الطباعة، فماذا حصل؟ تخوف المشفقون من أهل العلم على العلم بسبب الطباعة، فأفتى 
بعض شيوخ األزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: اطبعوا تاريخ، أدب، لغة، أما الكتب الشرعية ل تجوز 

أو طالب العلم يتولى كتابه بنفسه مضعفة  ،والعالم ،شفقة على العلم، لماذا؟ ألنه إذا كانت الكتابة طباعتها، هذا
ومضعفة للحفظ، فماذا عن الطباعة ويتولها غيرك، يعني أنت احتجت إلى كتاب، قبل الطباعة ماذا  ،للعلم

ذا كتبته  ،تصنع؟ إما أن تستعير الكتاب وتديم النظر فيه، إلى أن تحفظ ما تحاج منه أو تنسخ الكتاب تكتبه، وا 
على أن الكتابة أضعف من الحفظ الكتابة ترسخ الحفظ، يعني معين على التحصيل، نعم ليست بدرجة الحفظ 

، آحاد الطالب اآلن يملك مكتبة كبيرة، يعني الكنها دونه، وهي مع ذلك أفضل بكثير من أن تشتري الكتاب جاهزً 
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، اوبذلت الكتب، تجد طالب العلم عنده عشرين دالوبً  ،ت، لما تيسرت الطباعةعموم طالب العلم عندهم مكتبا
عن كونه يعرف  مائة دالوب فيه ألوف المجلدات، لكن لو تقول له: عدد أسماء هذه الكتب ما استطاع، فضاًل 

 ،ابالكتناس عنده حرص، إذا اشترى الكتاب تصفح لو على سبيل اإلجمال، يعني بعض الو  ،محتوى هذه الكتب
، وهذا آخر عهده ويرص بها الدواليب ،عن الكتاب، هذا طيب، لكن بعض الناس يشتري تركات اتامّ  اوأخذ تصورً 

أربعين سنة ما فتح الكتاب، لكن لو  ،وجلس عنده ثالثين سنة ،طالب علم اشترى فتح الباري  بالكتاب، تصوروا
 ،وينظر ،ماذا يصنع؟ إما أن يستعير الكتابواحتاج إلى كالم الحافظ على هذا الحديث  ،ما وجدت الطباعة

ذا قرأ في شيء ل يمكث عنده؛ ألن بقاء الكتاب ل شك أنه يطيل األمل في قراءته، الكتاب موجود،  ،ويقرأ  إذاوا 
أنا مشغول بعده، لكن إذا كان الكتاب  قال: اليوم ؛، إذا جاء الغدا، غدً -إن شاء هللا-ما حرص عليه اآلن بكرة 

صاحب الكتاب لن يصبر أكثر من ذلك،  لمدة خمسة أيام، ل بد أن تنظر فيه هذه المدة، همستعير ما هو لك، 
 فهذا هو السبب في ضعف التحصيل عند طالب العلم.

تيسير الحصول على الكتب، تيسر الحصول على الكتب ل شك أنه صار على حساب التحصيل، استمر الناس 
تون، منهم الحريص، ومنهم المفرط، إلى أن جاءت هذه اآللت، هذه وهم يتفاو  ،في معاناة الكتب المطبوعة

الكتب إذا احتجت مسألة رجعت إلى الكتاب، رجعت إلى الكتاب، وتجد قبل الوقوف على هذه المسألة  ..،اآللت
 زرمسائل تستفيد منها، لكن ماذا عن هذه اآللت التي ل يعترضك أي مسألة غير المسألة التي تريدها بضغطة 

وهذه  ،تطلع على ما تريد، ثم خالص، تغلق اآللة، استفدت هذه المسألة، لكن الذي يحصل بمثل هذا اليسر
يء الذي يؤخذ بسرعة بسهولة يفقد بسرعة، هذه سنة إلهية لكن السهولة ل شك أنه عرضة للنسيان؛ ألن الش

وجدته في أول  فذهبت إلى المكتبة االشيء الذي يؤخذ بمعاناة وتعب ل شك أنه يثبت، مثال ذلك: احتجت كتابً 
ومشيت، بعد كم سنة يقال لك: كيف حصلت على هذا الكتاب؟ ما تدري، لكن لو أن هذا الكتاب  ،دالوب وأخذته

ذهبت إلى المكتبات، ودرت مكتبات البلد كلها ما وجدته، ثم راسلت، ثم كذا، ثم وقفت عليه في غير مظنته، تجد 
هنك، يعني قد ل يحتاج إليها مثل األمور، لكنها مثال للمسائل العلمية، المسائل أن هذه المعاناة ثابتة في ذ

ويعتمد على هذه اآللت ل سيما إذا لم يكن في  ،العلمية إذا لم تتعب عليها فإنك تفقدها بسرعة، والذي يعول
 ة للزوال، علمه عرضة للزوال، نعم؟تحصيله متانة فال شك أنه عرض

 ..طالب:....
عليه الصالة -وعلى رأسهم النبي  ،ول يقرءون  ،وقت الحديث ل شك أنه موجود، يعني، ل يكتبون  ،الموقت الك
فهو  ؛، فإن كان المراد به عدم القراءة والكتابة كما هو الشائعى الخالف في المراد بمعنى األمية، وعل-والسالم

ن كان المراد به الن عليه الصالة -تساب إلى النبي األمي وصف ارتفع في الغالب، في الغالب ارتفع، وا 
 فالوصف لزم. ؛-والسالم

تبعهم، اختلف الصحابة حاب جمع صاحب، واألتباع يعني من الصِ   "واألتبا "بكسر الصاد  حاب""واختلف الصِ  
كما أنه إذا التحقت به التاء الفتح أفصح من الكسر،  ،حاب بكسر الصاد أفصح من فتحهاالصِ  والتابعون، و 

 يعني في كتابته: كتبة الحديث" واألتبا  في"ابة حالص  
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................................... 
 علففففففففى الجففففففففوا  بعففففففففدهم بففففففففالج م

 

 فففففففففي كتبففففففففة الحففففففففديث واإلجمففففففففا  
................................... 

 

عام  -ة والسالمعليه الصال-سخ بقوله يعني استقر اإلجماع على جواز الكتابة، وحديث أبي سعيد الذي ذكرناه نُ 
عليه الصالة -رجل من أهل اليمن سمع الخطبة النبوية، فقال: اكتبوا لي، فقال النبي  ))اكتبوا ألبي شاه((الفتح: 
عبد هللا بن عمرو بن العاص السهمي، كان يكتب، قال أبو  "وكتب السهمي" ))اكتبوا ألبي شاه((: -والسالم

من عبد هللا بن عمرو فإنه  اأكثر مني حديثً  -هللا عليه وسلمصلى - هريرة: "ليس أحد من أصحاب رسول هللا
في الكتابة فأذن له، فهذا دليل على أن حديث  -عليه الصالة والسالم-واستأذن النبي  ،ول أكتب" ،كان يكتب

م لرفعه معلول، والمرجح وقفه بدليل أن البخاري  ،أبي سعيد منسوخ، وبعضهم يقول: إن حديث أبي سعيد معلول
تخريج مسلم له ل، هذا الكالم ليس بشيء، هذا الكالم ضعيف، حديث  لخرجه! ارجه، ولو كان رفعه ثابتً خي

يكفي، التصحيح، وليس كل األحاديث الصحيحة خرجها البخاري، وترك من الصحاح أكثر كما قال، كتب بعض 
العزيز الخليفة الراشد حيث أمر ثم جاء التدوين الرسمي الذي تبناه عمر بن عبد  ،الصحابة وكثير من التابعين

رضي هللا -ي عهد الخليفة الراشد عثمان فوأما القرآن فقد كتب تضيع، ابن شهاب الزهري أن يكتب السنة؛ لئال 
–السنة، ووزعت  ، وأمن من التباس القرآن بغيره، فأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب أن يكتب-وأرضاه عنه
 القرن األول جيل حفظ. ،فوظة في الصدور؛ ألن العصر األولعلى األقطار، مع أنها مح -اأيًض 

 "وكتب السهمي"
 وينبغففففففففي إعجففففففففام مففففففففا يسففففففففتعجم
 وقيفففففففففففا: كلفففففففففففه لفففففففففففذ  ابتفففففففففففدا 

 

ا مففففففا ُيشففففففِكا ال مففففففا يفهففففففم   وشففففففكي
 وأكففففففففففففففدوا ملتففففففففففففففب  األسففففففففففففففما 

 

ين وكانت الحروف غير منقوطة في العصر األول، وكيف يفرق ب ،ينبغي إعجام ما يستعجم، اإلعجام هو النقط
ل كانت كلها مهملة، ويقال: إن أول من نقط المصاحف الحجاج، وله  ،والحاء ،الجيم والخاء؟ يفرق بالسياق، وا 

أو أمره  ،أو فعله ،ومن ذلك أمره ،، لكن له عناية بالقرآن-نسأل هللا العافية-عناية بالقرآن، مع ما عنده من ظلم 
 .عجام القرآن، نقط الحروف المعجمةبإ

 م مففففففففا يسففففففففتعجموينبغففففففففي إعجففففففففا
 

 ................................... 
أو بالشين المعجمة، فدل على أن مرادهم  ،في الضبط يقولون: بالسين المهملةاإلعجام هو النقط، ولذلك يفرقون 

 باإلعجام النقط.
 ،كالمه أن هناك حروف يجوز إهمالها، هل هذا مفهوم "ينبغي إعجام ما يستعجم": -رحمه هللا-كالم الناظم 

ل ل؟ ينبغي إعجام ما يستعجم، المفهوم األول: أن هناك حروف معجمة ل تعجم، إنما يعجم ما يستعجم  ،وا 
ل ما هو بظاهر؟ هذا فهم. ،يعني ما يكون بالنسبة للقارئ كالكالم األعجمي بحيث ل يفهم بغير إعجام، ظاهر  وا 

 أو نقول: إن المراد بقوله:
 وينبغففففففففي إعجففففففففام مففففففففا يسففففففففتعجم

 

 ................................... 
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ستحسن، ل يلزم، يعني معنى ينبغي؟ يعني يُ  ماستعجم هي الحروف المعجمة، لكن إذا قلنا بهذا الفهم، أن ما ي
، ينبغي، فما معنى قوله: ينبغي، يستحسن إعجام ما يستعجم؟ يعني النقط ليس بالزم؟ لزم :إذا قلنا ،ليس بالزم

ل ما هو بالزم  ؟ نعم؟وا 
 .....طالب:.
 النقط؟
 .... ..طالب:

 يعني يجوز أن تترك الجيم بدون نقطة؟
 .اطالب: كتابة ال نطمً 

 ؟نعم
 .. ..طالب:..

 اآلن يجوز أن نكتب الجيم بال نقطة، يعني حاء مهملة؟
 ....طالب:..

 ألن ينبغي معناها يستحسن، نعم. إذن معنى ما ينبغي؛
 ي هنا.ينبغف "الممصود بما  :طالب: يمال

واإلشكال هنا أنه لو قال: يجب، الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل شرعي، والدليل انقطع 
قبل اإلعجام؛ ألن اإلعجام حصل في عهد الحجاج، الدليل انقطع من الكتاب والسنة انتهى، ما في دليل على 

رة، ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، يعني الوجوب، إل أن الستدلل بالقواعد الشرعية على الوجوب ظاه
كيف تقرأ النصوص بغير إعجام، يعني ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، يعني من يلزمه التعلم؛ ألن التعلم 
فرض كفاية، ول يتم هذا التعلم إل باإلعجام، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، وكأنه تحرى في هذه اللفظة 

ن كانت متأخرة  ،ن يكون قد قال على هللا بغير علم، لكن ظاهر يعني مسألة اإلعجامخشية من أ الصدر األول وا 
 ،أو ما نقط، والسياق يدل، يعني لما قرأ القارئ  ،، سواًء نقطاون الكالم عاديسوا بحاجة إلى اإلعجام، يعني يقرؤ لي

هم يفهمون من خالل السياق، ما يحتاجون إلى هو المناسب للنحل، ف هوالنحل باسقات، قالت امرأة: لسعات؛ ألن
اآلن ما يمكن يقرأ كتاب بالحروف المهملة، إذا كانت يعني نقط، بعد ذلك احتاجوا إلى اإلعجام، والحاجة ماسة، 

ويراد بها المعجمة، ما يمكن يقرأ، افترض أن األلفية ما فيها نقط، كيف تقرأ اختلف؟ بعض  ،مهملة احروفً 
خالل السياق، لكن كثير منها ما يتضح، كيف يقرأ الكتاب، الحرف المعجم كيف يقرأ وهو  الكلمات واضحة من

ألفه بالحروف المهملة، يعني يوجد ، فمهمل؟ ل سيما وأن صور الحروف متشابهة، دعنا ممن عمد إلى كتاب
، الكتاب من ..لهتفسير كله بالحروف المهملة، هذا لو أعجم فسد معناه؛ ألن المؤلف قصد أن يكون التأليف ك

، لكن المقصود كتاب فيه حروف مختلفة، منها المهملة، لو أعجم هذا الكتاب فسدأوله إلى آخره بالحروف 
 ومنها المهمل، فيلزم إعجام المعجم. ،المعجم

 وشففففففكا مففففففا ُيشففففففِكا ال مففففففا يفهففففففم  ...................................
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" قام"و "قال"،غير المشكلة ل تشكل، يعني هل هناك من داع لضبط  ل، أما الكلمةك  ش  الكلمة المشكلة ت   يعني
وسكون األلف، وفتح الالم في قال؟ نحتاج إلى مثل هذا؟ هل نحتاج  ،وسكون الالم، وفتح القاف ،بفتح القاف

بطها، لكن بعض األلفاظ إلى ضبطه؟ يمكن أن تنطق هذه الكلمة بغير هذا اللفظ؟ ما يمكن، فال نحتاج إلى ض
 ،نحتاج إليها، ل سيما األسماء؛ ألن المتون قد يستدل على ضبط الكلمة بما قبلها وما بعدها، لكن األعالم

قد يوجد ما  -اأيًض –وما بعدها، إل أنه  ،المراد إل بالضبط، بمعرفة ما قبلهال يعرف ل مي، مي، س  والنسب ُسل  
 ه.يشكل في المتون، فنحتاج إلى ضبط

 وشففففففكا مففففففا ُيشففففففِكا ال مففففففا يفهففففففم  ...................................
 

يعني يشكل الجميع، يعني ل بد من شكل كله، لماذا؟ ألن قوله: ل ما يفهم،  "وقيا: كله"يعني من غير شكل 
لمة، قارئ دونه أي ككل على الجادة، ما يحتاج إلى شكل ما شُ  كاماًل  االفهم نسبي، يعني هناك قارئ قد يقرأ كتابً 

في المنزلة يحتاج إلى ضبط ما نسبته عشرة بالمائة من الكتاب، وثالث يحتاج إلى ما نسبته عشرين، إلى أن 
يعني  "لذ  ابتدا "يعني يشكل كُله  "وقيا: كُله"دئ يحتاج إلى أن يشكل له كل شيء تصل إلى حد قارئ مبت

 لطالب علم مبتدئ.
 وقيفففففففففففا: كلفففففففففففه لفففففففففففذ  ابتفففففففففففدا 

 

 ................................... 
أو من كتب المتقدمين، كتاب المبتدئين  ،أو من كتب المتوسطين ،من كتب المبتدئين اوعلى هذا لو طبعنا كتابً 

ى أن المنصوص عليه هنا، لكن القطر يحتاج إل، اضبطها كلها بالشكل؛ ألنه ألف لذي ابتداء، األجرومية مثاًل 
آخر يعينه على الضبط، ما يحتاج إل أن  الطالب الذي يقرأ في القطر قرأ كتابً ا تضبطه كله، وقد تقدم أن هذا

ما هو مثل تضبط المواضع التي تشكل على طالب هذا المستوى، األلفية، النظم نعم يحتاج إلى مزيد عناية 
، لقطر مثاًل فوق ا االنثر، النثر سلس، بينما النظم يحتاج إلى مزيد عناية، لكن لو فرضنا أننا طبعنا كتابً 

 ولذا قال: ؛نحتاجه في األجرومية من هذا، ل نحتاج في الضبط مثل ما ا، أو شيئً أو الكافي ،المفصل
 وقيفففففففففففا: كلفففففففففففه لفففففففففففذ  ابتفففففففففففدا 

 

 ................................... 
ول: نق، ونشكله كله، أو نقض التأسيس ،أو درء تعارض العقل والنقل ،لكن ما نعمد إلى مثل علل الدارقطني

ل ما شكلت، وشكل الكتاب كله ل شك أنه متعب،  ،سواًء شكلتيمكن يقرأ مبتدئ، المبتدئ ل هو بفاهم  وا 
إلى أن يضبط وتعب ليس وراءه هرب؛ ألن المفترض أن هذا الكتاب إنما يقرؤه من يحسن الضبط، وليس بحاجة 

 له.
 وقيفففففففففففا: كلفففففففففففه لفففففففففففذ  ابتفففففففففففدا 

 

 وأكففففففففففففففدوا ملتففففففففففففففب  األسففففففففففففففما  
 

المؤتلف والمختلف، متفق ومفترق، وغيرها، كلها أسماء يلتبس بعضها ببعض، فتحتاج إلى  تلتبس: األسماء التي
 ستعمل في كتب أهل العلم، يقول لك:وهذا م ،أو بالحروف ،ضبط، تحتاج إلى ضبط، إما بالشكل بالحركات

 وسكون المعجمة إلى آخره، وقد يضبطون الكلمة بالمقابل. ،بفتح المهملة
ان، يحتاج أن يقولون: حرام بفتح الحاء والراء المهملتين؛ لئال يشتبه بالخاء، والزاي، أو بالحاء حرام بن عثم

ضد الحالل، حرام  والزاي، حزام، أو خزام، كلها مستعملة، لكن أخصر من ذلك قولهم، وأدرج، وأسلس: بلفظ
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الكتاب، ل شك أنه وارد، يعني  تأثر أو خزام؛ ألن ،يقرأ حزام بلفظ ضد الحالل؛ ألنه بالفعل حرام مهمل يمكن أن
 أو شيء من هذا فتأثر الورق. ،أو رطوبة ،وقعت عليه ،سواء من حشرة

 المقصود أن مثل هذه األمور الضبط ل بد منه.
................................... 

 

 وأكففففففففففففففدوا ملتففففففففففففففب  األسففففففففففففففما  
 

 ،الالم هذه ليك، تعليل األصا"وليك في " لب الكتاب، الضبط في صلب الكتابيعني في ص "وليك في األصا"
ل  يعني في صلب الكتاب، وفي الهامش يعني تضبط  "ليك في األصا"و أمر؟ أمر بدليل أنها جزمت الفعل وا 

"م  تمطيعه في الحاشية  "وفي الهام "الملتبسة، في صلب الكتاب تضبطها الكلمة في صلب الكتاب ل سيما 
  الحرو  فهو أنف "

 صففا وفففي الهففام  مفف وليففك فففي األ
 

 تمطيعففففففففه الحففففففففرو  فهففففففففو أنففففففففف  
 

، هذا في المخطوطات، الهجيمي مر في كالم يميالهج -يعني مر ذكر-يعني في فتح المغيث للسخاوي كلمة 
السخاوي، فضبطوه بضم الهاء، وفتح الجيم، ضبطوا الكلمة في الصلب، وفي الحاشية كتبوه بالحروف المقطعة، 

يعني وا هذه الحروف، لماذا نحتاج إلى التقطيع، مع تقطيعه الحروف؟ فهو أنفع، هاء وجيم إلى آخره، وضبط
 اإذا كان منفردً  مع غيره من الحروف، لكن امزيد في الضبط واإلتقان؛ ألن الحرف قد يلتبس بغيره إذا كان مقرونً 

 ما التبس بغيره:
 وليففك فففي األصففا وفففي الهففام  مفف 

 قيق إالدويكففففففففففففففره الخفففففففففففففف  الفففففففففففففف
 

 و  فهففففففففو أنففففففففف تمطيعففففففففه الحففففففففر  
 لضففففففففففففيق ر  أو لرحففففففففففففال فففففففففففففال

 

يعني تصغير الحرف مكروه عند أهل العلم، لماذا؟ ألنه قد يحتاج شخص نظره ضعيف لقراءة هذا  "الخ  الدقيق"
الكاتب نفسه بعد أمد، فال يستطيع قراءته، قد يقول قائل: إن النظارات تحل اإلشكال، لكن  هالكتاب، وقد يحتاج

رأى بل قال لبن عم حنبل بن  -رحمه هللا-هذا الكالم؟ ما عندهم نظارات، واإلمام أحمد  عندهم نظارات يوم قلنا
وعانينا  ،زاولنا الكتابة نحن إسحاق، نهاه عن الكتابة بالخط الدقيق، فقال: أحوج ما تكون إليه يخونك، يعني

وصرنا نقرأ،  ،سر هللا النظاراتي، ل هاالكتابة في أول األمر أيام الطلب اآلن ما نستطيع نقرأ، كتابتنا ما نقدر نقرأ 
ل لول النظارات كان ما استفدنا منه  ا، فيخونه، ولذلك صرحوا بالكراهة:وا 

 ويكففففففففففففففره الخفففففففففففففف  الففففففففففففففدقيق إال
 

 لضففففففففففففففففيق ر  ................... 
 

ت، وكل من أن تجعل في السطر بيت واحد، إذا قلنا: ألف بي حتاج تنسخ األلفية، األلفية ألف بيت، فبدًل أنت م
تحتاج إلى ثالثين صفحة، أكثر من ثالثين صفحة، أنت ما عندك إل عشر ورقات،  ،صفحة تكتب فيها ثالثين

يعني لضيق الورق،  "لضيق ر "، والباقي ما لي به حاجة يكفي الذيحسب ما توازن أمورك، أو تقول: أكتب 
ت تحتاج إلى مبلغ، والعشرين تحتاج إلى ما يكون عنده، يعني عشر ورقاوبعضهم يقول: لضيق الور ق والوِرق، 

تسومح في مثل هذا، عاود بحث عن ورق ما وجد  ..،مبلغ أكثر، فإذا اجتمع ضيق الور ق مع ضيق الوِرق القيمة
يحتاج إلى أن يكتب  "أو لرحال فال"أحسن من ل شيء، أحسن من الترك  إل هذا العدد، يكتب على أي حال،

واحتاج إلى خمسة  ،وهو رحال، لو كتب صحيح البخاري مثاًل  ،حيح البخاري أو ص ،تفسير ابن كثير مثاًل 



 
 

 00  
00 

 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وتفسير ابن كثير في خمسة، وصحيح مسلم مثل، وتفسير كذا، ربما احتاج إلى حمول تمشي معه،  ،مجلدات
لكن إذا كتب بالخط الدقيق، صحيح البخاري بمجلد، ابن كثير في مجلد، وهكذا، ووجد يعني عند الوراقين يوجد 
مثل هذا، يعني وجد جامع األصول في مجلد، ووجدت الكتب الستة في مجلد واحد، الكتب الستة في مجلد، بخط 

الستة مجلد واحد، وجد تهذيب ها الكتب الشيخ محمد عابد السندي، وجدها الشيخ أحمد شاكر باليمن، نسخة في
، وصور هذا المجلد في مجلد اجلدً هو خمسة وثالثين م الذياللغة لألزهري في مجلد، وجدت تهذيب الكمال 

واحتيج إلى توزيعه في مجلدات؛ ألنه حجمه كبير والورق الصفحة الواحدة فيها ستين  ،يعني صور وانتشر،
 سطر.

اآلن وجد نظير الضغط هذا الكتب في مجلد، أو الكتاب الكبير في مجلد، اآلن انتشر، الكتب  "أو لرحال فال"
ووجد المغني في  ،من األسفار الكثار الكثيرة الكبار ثالث مجلدات بدًل  المضغوطة، يعني فتح الباري في

مجلدين، البداية والنهاية في مجلدين، كتب السنة كلها على مجلد واحد، المسند في مجلد واحد، يعني هذه تنفع 
ادة تحتاج إلى متى؟ في األسفار، يعني في األسفار كرتون واحد تأخذ كل ما تحتاجه، بينما لو كانت كتبك المعت

، وهذه الكتب المضغوطة يعني في الغالب أن العناية فيها اسيارة، يعني هذا الكرتون يحتاج بدله عشرين كرتونً 
ولذلك تكثر فيها األخطاء، يعني تصلح لرحال، أما في حال السعة فال  ؛أقل من الكتب التي أخذت على السعة

 يستغنى عن الكتب المعتنى بها.
يعني شر الخط التعليق والمشق، يعني الكتابة السريعة التي تتداخل فيها الحروف،  المشق""وشره التعليق و 

 ايكتبون أحيانً  ااب عمومً وتبعثر الحروف، يعني بعض الناس من العجلة، الكت   ،ويترك فيها األسنان مما يحتاج
إلى سرعة في الكتابة لضيق يحتاجون  اوأحيانً  ،ويضبطون  ،يتقنون  ،من الكتابة افي حال سعة من الوقت نوعً 

، فيشبكون بعض الحروف إلى بعض، وهذا موجود بكثرة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، يعني لما الوقت مثاًل 
والتسطير،  ،ويجيب األلوان ،مستوفز يريدها، هل يتأنقوصاحبها  ،يكتب فتوى من مائتي صفحة وزيادة

في قراءة كثير من  يكون  يرفع القلم كما هو معروف، وقد ، شيخ اإلسالم مااوالنهايات، ل، أبدً  ،والبدايات
 الكلمات عسر عند كثير من طالب العلم.

في ، فخط التعليق ليس المراد به ما يكتب االسخاوي خطه أكثره تعليقً  ..،خطه -اأيًض –الحافظ ابن حجر 
 ول تبين البيان المطلوب. ،خط التعليق الذي تتداخل فيه الحروف ،الحواشي، لكنه أكثر ما يستعمل في الحواشي

 وشففففففففره التعليففففففففق والمشففففففففق كمففففففففا
 

 شفففففففففر المفففففففففرا   إذا مفففففففففا هفففففففففذرما 
 

 ،والتعليق ،والسرعة في الكتابةيعني إذا أسرع في القراءة، يعني الوضوح في الكتابة نظيره الوضوح في القراءة، 
، يعني طبيعة اأكل حروفً وأكل بعض الحروف، يعني بعض الناس بطبعه ي ،والمشق، نظيره الهذرمة في القراءة

والباقي يفهم من السياق، لكن بعض  ،، تجد كلمة مكونة من خمسة حروف يبين اثنين منهاايأكل حروفً  اهذ
ذا أسرع أكل، وبعض الناس ما شاء هللا عنده التمييز في الحالين، حتى ولو الناس إذا تأنى وتريث وض   ح، وا 

 :، فعلى كل حال-جل وعال-أسرع ما يخفى منه شيء، هذه مواهب من هللا 
 شفففففففففر المفففففففففرا   إذا مفففففففففا هفففففففففذرما  ...................................
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أو حرارة طبع، الناس  ،هذا شخص يقول: أنا تعودت على الهذرمة؛ ألن األصل في الهذرمة إما ضيق وقت
تعلم على السرعة  يالذويتأنى، يعني مثل  ،ي ينتهي، لكنه إذا عود نفسه على هذا يصعب عليه أن يتريثغيب

، لو ما وراءه شغل، لو المشوار قصير، ما يستطيع، إذا تعود السرعة في القراءة ل امسرعً  افي القيادة تجده دائمً 
 ،يستطيع التريث، هذه مسألة نعاني منها، ويعاني منها كثير، ودنا وهللا نتريث ل سيما في قراءة القرآن، نرتل

ويخشى اإلنسان أنه إذا قال: أقلل القدر الذي أقرأه، بدل ما أقرأ خمسة أقرأ  ،ونتدبر، لكن تعودنا على السرعة
اثنين يكون على حساب القدر، وأما الكيفية تستمر، يبتل يهذرم بجزأين بدل خمسة؛ ألنه تعود على هذا، ومن 

أن القراءة عامة الناس من عرفناهم من سنين على هذه الطريقة، وهللا ل يحرم الجميع األجر، لكن يبقى 
أو حروف  ،الفصيحة الواضحة على الوجه الشرعي هذا أفضل بكثير، وأما الهذرمة فإذا لم ينقص بسببها حرف

شك أنه أعظم ، لكن يبقى القدر الزائد، وهو أجر التدبر والترتيل، هذا ل -إن شاء هللا-فأجر الحروف ثابت 
 بكثير من أجر الحروف.

 شفففففففففر المفففففففففرا   إذا مفففففففففا هفففففففففذرما  ...................................
 

ل المعجم؟ المعجم، يقول: ،األصل الذي ينقط المهمل "وينم  المهما"  وا 
 ويفففففنم  المهمفففففا إال الحفففففا  أسففففففال

 

 ................................... 
ل صاد، نظيرها المعجم ،يعني نوع من أنواع الضبط، كتبت سين، سين مهملة الث نقاط نظير السين الشين ث ،وا 

فوقها، ونظير الصاد الضاد نقطة واحدة فوقها، يقول: ضع النقط تحت الحرف في السين ثالث نقط كما هي 
ثنتين فوق، واثنتين تحت اعكس في السين، فاجعل ال ،من الواحدة فوق  فوق الشين، كاألثافي ثالث، لكن بدًل 

الثالث؛ لئال تنزل النقطة الثالثة فتضيق على والثالثة تحت، ومنهم من يرى أنها تكتب في سطر واحد النقط 
تحتها السطر الذي يليه، تشوش، فيظنها القارئ نقطة للحرف الذي تحته، فاكتبها في سطر واحد، الصاد اكتب 

ن، ا، الفاء فوقها نقطة، وقد ل تلتبس بالقاف عند المشارقة؛ ألن القاف نقطتنقطة، لكن إذا جئنا إلى الفاء مثاًل 
لكن عند المغاربة الفاء ف تختلف عن صورة الفاء؛ ألن الفاء ممدودة، والقاف نازلة مثل النون، وصورة القا

؟ الفاء نقطة تحت، والقاف نقطة فوق، وهذا ل شك أنه موقع في لبس عند صغار االفرق بينهم ماوالقاف 
يقة المغاربة، كيف تقرأ قسوة المتعلمين، أو عوام الناس الذين يقرءون القرآن، إذا وقع في أيديهم مصحف على طر 

 ت على اللفظ الشنيع.ِرأقُ  عند المشارقة مشكلة، وحصل أن إذا كتبت بطريقة المغاربة،
 هنا يقول:

 ويفففففنم  المهمفففففا إال الحفففففا  أسففففففال
 

 ................................... 
قط المهمل إل الحاء أسفل، أو كتب، ، ما لك مفر، ويناما ننقط الحاء؟ لنميز بينها وبين الخاء، تصير جيمً  لماذا
 نعم.

 ..طالب:....

، ول وضعت تحتها نقط، مثاًل  ا؛ ألن الشين لو كتبتها سينً الئال يتطرق الوهم بأي حال من األحوال أن تكون شينً 
 الصفحة الثانية مع شدة أو مثاًل  ،افترض أن الذباب وقع على هذه السين، المغيرات والمؤثرات موجودةن قلنا: إ
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أو الحرارة التصقت، الحبر في السابق ما هو مثل حبر اآلن، الحبر في السابق له جرم، وتحسه بيدك،  ،الرطوبة
، لكن إذا وضعت النقط افإذا ضغط الكتاب في جو حار انتقل الحبر إلى الصفحة الثانية، فالسين قد تقرأ شينً 

 احتمال. هتحتها ما في
 أو كتفففففب ذاك الحفففففر  تحففففف  مفففففلاًل   ...................................

 

 ،يعني يوجد في الكتابات حتى عند المتأخرين تجد الحرف يكتبونه تحته، ويجمع بين تعيين الحرف المطلوب
كذا، رأسها تحت  اتحت الحاء المهملة، ويكتبون صادً  ،كونه حلية وزينة، تجدهم يكتبون الحاء رأس الحاء اوأيًض 
 ون يقول:المهملة في الخط، فيكتب الصاد

 أو كتفففففب ذاك الحفففففر  تحففففف  مفففففلاًل   ...................................
 

مة، قالمة اليعني يوضع فوق الحرف المهمل مثل القُ  ،يعني كقالمة "أو فوقه قالمة" قد ل يكتب الحرف كاماًل 
 .لظفر، إلى السبعةها إلى قالمة االمهمل، وهي إلى السبعة أقرب منيوضع فوق الحرف  الظفر ما يشبه الهالل،

 أو فوقففففففففففففففففه قالمففففففففففففففففًة أقففففففففففففففففوال
 

 ................................... 
 يعني كل ما تقدم خالف. "أقوالُ "ومنصوب على نزع الخافض  ،يعني كقالمة

 قففففالوا اوالففففبعط نمفففف  السففففين صففففف    ...................................
 

 .على صف واحد نعم "اصف  "ان وتحتهما نقطة تحت السين يعني بدل ما تجعل الثالث النقط كاألثافي، نقطت
................................... 
 وبعضفففففففهم يخففففففف  ففففففففو  المهمفففففففا

 

 قففففالوا اوالففففبعط نمفففف  السففففين صففففف   
................................... 

 

ل  ،ولذا لما كتبوا رضوان، اسم ملك من المالئكة ؛يشبه الفتحة ايعني يضع خطّ   ؟ ذاماوا 
  ..طالب:....

على هذا؛ مغلطة  هاوطبقوا هذه القاعدة فصار رضوان، ونطق ،نعم بكسر الراء، هو بكسر الراء، لكن الراء مهملة
 ومثل هذا ل شك أنه يوقع في لبس:ألنه وجدها فوق هذه الفتحة، 

 وبعضفففففففهم يخففففففف  ففففففففو  المهمفففففففا
 

 وبعضففففففهم كففففففالهم  تحفففففف  يجعففففففا 
 

 .همز يجعل تحت المهمل مثل الهمزةكال الهمز، هذه يسمونها نبرة،ك
................................... 
ن أتففففففففففففففى برمفففففففففففففف  راو ميفففففففففففففف ا   وا 

 

 وبعضففففففهم كففففففالهم  تحفففففف  يجعففففففا 
 امففففففففففففراده واختيففففففففففففر أن ال يرمفففففففففففف  

 ج

كم فيه  ،تقريب التهذيب :على سبيل المثال ألن الرمز يحتاج إلى معاناة وحفظ هذه الرموز، يعني نفترض مثاًل 
من  ارموز كثيرة، فتجد كثيرً  ،أصحاب الكتب الستة، وجميع كتب فيه رموز كثيرة للكتب الستةمن رمز؟ نعم 

 الكتاب في مجلد واحد، فكيف لولف نفسه يرجع إلى المقدمة، هذا و ، ول يكاطالب العلم يراجع التقريب يوميّ 
، يعني مثل كتابة السم كاماًل  ل شك أن الرمز ما هو "واختير أن ال يرم ا"ولذلك قال:  ؛سقطت المقدمة، متعب

من عين، يحتاج إلى أن يكتب  ج له أصحاب الكتب، خرج له أصحاب الكتب الستة، فبدًل إذا كان الراوي خر  
، امن عين، الرمز ل شك أنه يختصر كثيرً  وابن ماجه بدًل  ،والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاري 
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 ؛ووقع لك مجلد واحد، الرمز وجوده مثل عدمه ؛كان الكتاب في مجلدات لكن لو سقطت الورقة األولى، أو
ولذلكم الرموز التي استعملها اليونيني لرواة الصحيح مطبوعة على وجه كل مجلد، كل جزء من صحيح البخاري 

جل أن مختلف في المراد بها، كل هذا من أ ابالطبعة السلطانية مطبوعة هذه الرموز، لكن تجدون في آخرها رموزً 
 الرمز قد يوقع في إشكال.

ن أتففففففففففففففى برمفففففففففففففف  راو ميفففففففففففففف ا  وا 
 

 ................................... 
 يرمز له بالجيم مع الهاء. اأحيانً ، و ء"هاي"يرمز له ب ايميزه بدقة، عن ابن ماجه، أحيانً 

ن أتففففففففففففففى برمفففففففففففففف  راو ميفففففففففففففف ا  وا 
 

 ................................... 
 لمقدمة أن مراده بهذا الرمز كذا، ل بد من التمييز،يعني يميز ويوضح في ا

 ............................ ميفففففففففف ا
 

 مففففففففففففراده واختيففففففففففففر أن ال يرمفففففففففففف ا 
 

ن احتاج التصريح إلى مساحة في الورق  الوقت، و  وفي الجهد ،ألن الرمز مهما كان ما هو مثل التصريح، وا 
الرمز إذا تقارب  اأحيانً قوع في الحرج إذا سقطت المقدمة، ولكنه ييسر على القارئ الرجوع إلى المقدمات، أو الو 

يرمز السيوطي للصحيح بصاد،  ،الجامع الصغير الحرف من آخر يجعل هذه الرموز ل قيمة لها، فمثاًل 
وهم يضعفوه، فال شك أن  ،ثم يأتي من يقول: صححه السيوطي ،وللضعيف بضاد، تجد بعض النساخ يخطئ

واإلتقان واألمانة؛ ألنه قد يكون أجير ما  ،النساخ ليسوا على مستوى واحد من الضبط الرموز توقع في حرج؛ ألن
ل ضاد أيّ  ،يهمه إنه صاد ، وهو ضعيف ،ي ينتهي من الكتاب، فالقارئ يقول: صححه السيوطيغيب فقطكان،  اوا 

 .ولذا قال: ؛أو العكس
................................... 

 رتضففففففى وا وتنبغففففففي الففففففدار  فصففففففاًل 
 

 ............واختيفففففففففر أن ال يرمففففففففف ا 
 إغفالهففففففا الخطيففففففب حتففففففى يعرضففففففا

 

يعني بين حديثين تضع دائرة، يعني كما هو الشأن بين اآليتين، بين حديثين تضع دائرة، فارغة ما  "تنبغي الدار "
وبدون  ،فيها شيء، لماذا؟ من أجل أن نفصل بين حديث وحديث، ل سيما في المتون المجردة، بدون أسانيد

أو في المتون المشروحة، يعني يوضع  ،مخرجين؛ ألن بعض الكتب وضعت على هذا، لتفصل بين حديثين
كما قال  -اأيًض –وتستفيد  ،دائرة، وتفصل بين المتنين ون يضع، ن ما يضعون قوسينو المتن بين قوسين، المتقدم

 الخطيب هنا:
 ...................... وارتضفففففففففففففففى

 

 يعرضففففففا إغفالهففففففا الخطيففففففب حتففففففى 
 

، نسخة مضبوطة متقنة نسخ معنى يعرض؟ يقابل، يقابل هذه النسخة على نسخة أصلية، نسخة الشيخ مثاًل  ما
أو دائرة بين المتنين، فإذا قابلت للمرة األولى ضع نقطة في هذه الدائرة، إذا قابلت ثانية  ،منها نسخة، ضع دارة

أو  ،بهذا تتميز أهمية النسخة، يعني إذا نظر إليها العالمضع نقطة ثانية، إذا قابلت ثالثة ضع نقطة ثالثة، و 
وفيها مجموعة من النقط، عرفنا أنه بعدد هذه النقط تمت  ،ووجد فيها هذه الدائرة ،هاءطالب العلم الذي يريد شرا

فلم يقابل يقابل، ثم نسخ مقابلة الكتاب، وهذه ميزة، يعني الكتاب إذا لم يقابل على ما سيأتي من مقابلة، نسخ فلم 
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ثم بعد ذلك يتتابع الخطأ من هذه  ،خرج أعجمي؛ ألن األول أخطأ في كلمات، والناسخ الثاني أخطأ في كلمات
 .االنسخ إلى أن يكون ممسوخً 

 متنين،يعني بين ال "وتنبغي الدار  فصاًل "
 ...................... وارتضفففففففففففففففى

 

 إغفالهففففففا الخطيففففففب حتففففففى يعرضففففففا 
 

 ،ثم يضع فيها نقطة، فإذا عارض ثانية وضع نقطة ثانية ،ته على نسخة أخرى يعرض نسخ يعني حتى يقابل
 وهكذا.

 وكرهففففففوا فصففففففا مضففففففا  اسففففففم هللا 
 

 مفففففا تفففففاله منفففففه بسفففففطر إن ينفففففا  
 

 للفظ الجاللة مضاف إليه، وأضيف إليه اسم، فمثالً عبد هللا، تكتب عبد في آخر السطر، ولفظ الجاللة في أو 
 بن فالن، هذا كرهوه.)هللا( ارئ يقرأ القاثم تقول: ابن فالن، ف ،السطر

 وكرهففففففوا فصففففففا مضففففففا  اسففففففم هللا 
 

 منفففففه بسفففففطر إن ينفففففا  مفففففا تفففففاله 
 

؟ إذا قلت: سبحان هللا ماذافال مانع، مثل  هذا ينافي، نعم، لكن إذا لم ينافإذا قلت: ابن،  ،يعني من المنافاة
لعظيم ما ينافي هذا، سبحان هللا وبحمده، سبحان وبحمده، ثم قلت: سبحان في السطر األول، في الذي يليه هللا ا

ابن فالن في  (هللا)في السطر الذي هللا العظيم هذا ما ينافيه، هذا ما فيه إشكال، لكن عبد في آخر السطر، و
 أول السطر الثاني هذا ينافي،

 وكرهففففففوا فصففففففا مضففففففا  اسففففففم هللا 
 

 منفففففه بسفففففطر إن ينفففففا  مفففففا تفففففاله 
 

أو المضاف  ،والمتعلق إما للمضاف ،باسم هللا، المضاف إذا فصل بين المتضايفين -اأيًض –: لو لم يتعلق اأيًض 
 ،في آخر السطر ارسول هللا كافر، تضع سابّ  إليه، وأوقع ذلك في لبس ل يجوز الفصل بينهما، إذا قلت: ساب  

طر ويترك ما الس كافر، ما يجوز، هذا ل يجوز؛ ألن القارئ قد يقرأ هذا (رسول هللا)وفي أوله المضاف إليه 
سوأ من هذا أن يكون ساب في آخر الصفحة، ورسول هللا إلى آخره في الصفحة الثانية، أو يكون في عداه، وأ

 الصفحة اليمنى ساب، والكتاب ما جلد منتثر أوراق وتضيع ها الورقة ذي، ورسول هللا إلى آخره.
في النار في أوله هذا ما يصح، هذا قلب  قاتل ابن صفية في النار، تكتب قاتل في آخر السطر، وابن صفية

 للمعنى.
 وكرهففففففوا فصففففففا مضففففففا  اسففففففم هللا 

 

 منفففففه بسفففففطر إن ينفففففا  مفففففا تفففففاله 
 

خطأ، يعني يصلح مثال لما صرحوا بكراهته، وأما  همعه فتح المغيث الطبعة الجديدة في هذا الموضع في الذي
لتي نص عليها أهل العلم تطبيقها في هذه طبعة تدريب الراوي تحقيق أحمد عمر هاشم هذه جميع المكروهات ا

فينبغي أن  ،الطبعة، أما فتح المغيث الطبعة الجديدة طبعة المنهاج فيها موضع واحد وقفت عليه اليوم مما منعوه
 يتالفى مثل هذا.

 نقف على كتابة الثناء والتسليم.
 .ه وأصحابه أجمعينوعلى آل ،بينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن ،وهللا أعلم


